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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثريا إىل يوم  
 للحافظ األثر أهل اصطالح يفجمالس التعليق والشرح منت خنبة الفكر جملس من الدين أما بعد فهذا 

لوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار اهلجرة ضمن سلسلة دروس معهد ع تعاىل اهلل رمحه حجربن ا
 اهلل نسأل عشر الرابع الدرس أو اجمللس هو وهذا املعهدالعلمية وهو الكتاب اخلامس املقرر يف هذا 

ما يتعلق ببعض املهمات  ملصنف رمحه اهلل تعاىل من ذكرملا فرغ ا .اهويرض حيبه امل والسداد التوفيق
 هذه يف جدا مهم مبحث إىل انتقل هتموفياو  وموالدهمط طبقاهتم املتعلقة بالرواة وهي من جهة ضب

أو يف باب علم املصطلح أال وهو ما يتعلق مبباحث علم اجلرح والتعديل وهذا الباب كما  األبواب
ت  به منها وال حيت  أعي مراتب اجلرح والتعديل وما حيُ ذكرت لكم من أهم األبواب من جهة معرفة 

ه يف اجلرح والتعديل وما يتعلق بكيفية اجلمع إذا حصل قبل قولُ ط اجلارح الذي يُ اجلرح، وما يتعلق بشر 
 اختالف يف اجلرح والتعديل فقال رمحه اهلل تعاىل: 

َعَل، اْلَوْصف   َوَأْسَوؤ َها: اْلَجْرحِ  َومَراِتب  "   .َكذَّابٍ  َأوْ  َوضَّاٍع، َأوْ  َدجَّاٍل، ث مَّ  النَّاِس، َكَأْكَذبِ  بَِأف ْ

  .َمَقالٌ  ِفيهِ  َأوْ  اْلِحْفِظ، َسيِّئ   َأوْ  لَْيٌن،: َهل َهاَوَأسْ 

َعلَ  اْلَوْصف   َوَأْرفَ ع َها: الت َّْعِديلِ  َومَراِتب    َكِثَقةٍ  ِصَفتَ ْينِ  َأوْ  ِبِصَفةٍ  تَأَكدَ  َما ث مَّ  النَّاِس، َكَأْوَثقِ : بََأف ْ
 ِمنْ  الت َّزِْكَية  َوت  ْقَبل   َكَشْيٍخ،: التَّْجرِيحِ  َأْسَهلِ  ِمنْ  ْربِ بِاْلق   َأْشَعرَ  َما َوَأْدنَاَها َحاِفظٍ  ثَِقةٍ  َأوْ  ثَِقٍة،

 اْْلََصحِّ  َعَلى َواِحدٍ  ِمنْ  َوَلوْ  بََأْسَباِبَها، َعاِرفٍ 

 ق ِبلَ : الت َّْعِديلِ  َعنِ  َخَل  فَِإنْ  بِْأْسَباِبِه، َعاِرفٍ  ِمنْ  م َبِيًنا َصَدرَ  ِإنْ  الت َّْعِديلِ  َعَلى م َقدَّمٌ  َواْلَجْرح  
 ".اْلم ْخَتارِ  َعَلى م ْجَمًل 

 ما هاوأه   هلاوأو   .والتعديل اجلرح قواعد مجل من وأ الكالم من تعاىل اهلل رمحه املصنف ذكره ما هذا
واحلافظ رمحه اهلل تعاىل هنا يف النخبة  .مراتب التعديلمبراتب اجلرح و  يتعلق ما أو بطبقات يتعلق
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وأما يف كتابه  .اثنتني يف التجريح وعلى مرتبتني اثنتني يف التعديل اقتصر على طبقتني أو مرتبتني
التقريب فقد زاد مجال من هذه املراتب وإن كان بعضها قد تداخل يف بعض يف شرحه على هذه 
النخبة أعي النزهة لكن هنا يف أصل املنت اقتصر على أعلى مراتب التعديل وأقل مراتب التعديل 

هذا الذي اقتصر عليه هنا يف النخبة فقال  .يح وأسهل مراتب التجريحوعلى أسوء مراتب التجر 
يعي مراتب اجلرح اليت اعتمدها احلفاظ ومن أول من تكلم على مراتب اجلرح  "ومراتب الجرح"

والتعديل احلافظ عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهلل تعاىل مث تاله على ذلك احلافظ ابن أيب حامت يف  
مث بعد ذلك ذكر العلماء املراتب باعتبار اجتهاداهتم كالعراقي والسخاوي وابن  كتاب اجلرح والتعديل

ولكن هذا الدرس كما  حجر على ما ذكرنا لكم فيما اختلف فيه قوله يف "مقدمة تقريب التهذيب"
هو معلوم يعترب خمتصرا واحلافظ رمحه اهلل تعاىل ذكر هذا املوضع سنذكر ما يتعلق به أو يلخصه فقال 

َعَل، اْلَوْصف   َوَأْسَوؤ َها: اْلَجْرحِ  َومَراِتب  "اهلل تعاىل  رمحه " يعي الوصف مبا النَّاسِ  َكَأْكَذبِ  بَِأف ْ
تضمن هذه الصيغة أكذب الناس وهذه استعملها طوائف من أهل العلم أذكر أن اإلمام أمحد رمحه 

د كما صنعاين قال فيه اإلمام أمحبن هام الالودود وهو ابن أخت عبد الرزاق  اهلل قال يف أمحد بن عبد
مث ذكر احلافظ  .وكذلك قاهلا غريه يف غري هذا الرجل "من أكذب الناسيف ميزان االعتدال للذهيب: "

وكذا قوهلم إليه "" وبعد أن ذكر هذا يف النخبة كأكذب الناس قال َدجَّالٍ  ث مَّ  رمحه اهلل تعاىل فقال "
وقوله "أو هو  .فر مبثال حىت اآلنن مثال فلم أظطويال عا ثت هل" وهذه اللفظة حباملنتهى يف الوضع
ن سعيد الثوري يف ثوير بن أيب ما قاله سفيان ابوحنو ذلك ومن قيل بأنه ركن الكذب  ركن الكذب"

 .وهكذا جاء يف مجلة من الرواة وصفهم هبذا الوصف "ركن من أركان الكذب" :تة فإنه قال فيهفاخ
 وهذه ".َكذَّابٍ  َأوْ  َوضَّاٍع، َأوْ  َدجَّاٍل، ث مَّ  " اهلل رمحه احلافظ فقال ،"الَدج  " الراوي يف وكذلك قوهلم

 حامت أيب بنال والتعديل اجلرح كتاب يف الوصف هبذا وصفوا نمَ  العلم أهل كالم يف كثرية أمثلة هلا
ن يقف ال يعجز طالب العلم على ألسان امليزان  امليزان يف يف كتاب الكامل البن َعدي يف كتاب

ركن الكذب وهكذا من األلفاظ عليها فيقولون فيه دجال مثال وض اع كذاب إليه املنتهى يف الكذب 
 عن االعتبار به واالستشهادفضال النظر واملعرفة  إالال حيل كتب حديثها املتكاثرة عنهم وهذه الطبقة 



 ]الشيخ مصطفى مبرم[                                                                                ]الدرس الرابع عشرمن نخبة الفكر[ 

4 
 

وصاف وما يندرج تحتها أيضا أو عن االحتجاج به هذه الطبقة اليت ذكرها احلافظ رمحه اهلل يف هذه األ
ويضع احلديث وركن الكذب وكل ما يفيد زاده عليه يف النزهة كدج ال وكذاب ووض اع  ذكره مما مما

ال يعترب به وما شابه تهم بالوضع ساقط هالك ذاهب احلديث مرتوك تركوه مهذا املعىن وكذلك قوهلم 
وإن كان من أعجب ما رئيت وال يزال  "ه نظرفي"ذلك وأدخلوا أيضا قول اإلمام البخاري يف الراوي 

عندي اشكال يف هذا ما ذكره احلافظ أبو زرعة العراقي يف كتاب البيان والتوضيح ملا ذكر قول 
وهذه الطبقة  -قال احلافظ رمحه اهلل  ".وهذا جرح غري مفسر"قال  "فيه نظر" يف أحد الرواة البخاري

 - صلح يف الشواهد واملتابعات وال يلتفت إىل ما ذكر فيهايعي ال ي أيضا ال يصح االعتبار حبديثها
 اجلرح ألفاظ أسهل من هذه "َمَقالٌ  ِفيهِ  َأوْ  اْلِحْفِظ، َسيِّئ   َأوْ  لَْيٌن،: َوَأْسَهل َها"مث قال احلافظ 

 كان سواء ،الرواة من كثري يف استعملوها العلم أهل من وغريه تعاىل اهلل رمحه استعملها وقد والتعديل
 البن الكامل يف جتدها أو التهذيب تذهيب يف أو الكمال هتذيب يف أو التهذيب يف أو التقريب يف

 .الرواة يف والتعديل اجلرح أئمة فيها يتكلم اليت املواضع من غريها يف أو عدي

 لالحتجاج صاحلة وليست واملتابعات الشواهد يف صاحلة هي التجريح، ألفاظ أسهل هي اليت فهذه،
، كقوهلم يسريا كالما فيه دناوج من لكن  الكتب هذا، مقال، فيه شيء، حفظه يف احلفظ، سيء لني 
 اجلرح ألفاظ: األلفاظ هذه يعرف أن البد معينا حديثا يبحث عندما العلم وطالب به تعتي املطولة
 األئمة عند مطرد مشهور، هو ما منها والتعديل اجلرح ألفاظ أن على أيضا أنبه كما. والتعديل

 فمثال به فردين ما على يتعرف أن فالبد بعض دون األئمة بعض به ينفرد ما ومنها مجيعهم تعملهيس
 ال" قال فإذا وغريه، العراقي حكاه كما العلماء بإمجاع ثقة معناه هذا" به بأس ال" معني بن حيىي قول
 الحاتاصط هناك أن على التعر ف أجل من ضربته مثال هذا" ثقة: "غريه كقول فهو" به بأس

 .هلا غريهم تفسري يف أو هلا تفسريهم يف النظر من البد العلم ألهل خاصة

 ترجعوا أن أيضا وبإمكانكم -  التعديل ومراتب: قال التعديل، مراتب تعاىل اهلل رمحه احلافظ ذكر مث
َعلَ  اْلَوْصف   َوَأْرفَ ع َها:  التْعِديلِ  َومَراِتب  " - كررت كما التقريب مقدمة إىل  "الناسِ  َأْوَثقِ : َك  :  بََأف ْ

 الناس أوثق فيها فيدخل مرتبتني ذكر وأيضا التعديل مراتب قبل من ذكرت كما بيان إىل انتقل
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 َما ث م": قال كما اللفظ تكرير فيها يدخل وكذلك أوثقهم فيها ويدخل الناس أصدق فيها ويدخل
 ثقة: فيقول بصفتني أو ثقة ثقة: فيقول الصفة نفس يكرر أنه مبعىن الصفة "ِصَفتَ ْين َأوْ  ، ِبِصَفةٍ  تَأَكدَ 
 هذا يف املنتهى إليه فإن األوصاف هبذا وصفوه فإذا النوع هذا يف يدخل مما وهكذا حافظ ثقة ثبت،

 َأْسَهلِ  ِمنْ  بِاْلق ْربِ  َأْشَعرَ  َما َوَأْدنَاَها": قال األئمة من كثري يف اسُتعملت األلفاظ وهذه املوضع،
 يعي- املنت أصل يف تعاىل اهلل رمحه احلافظ فيها ضرب "شيخ" لفظة اللفظة هذه "خٌ َشيْ :كَ  التْجرِيحِ 

 ذلك وبين": قال مث. ذلك وحنو" به يُعترب" و" حديثه ويروى" عليها وزاد ذلك على مثاال -النخبة يف
 يدل الذي هذه" شيخ" ولفظة. العلم طالب على ختفى ال املراتب هذه بني يعي "تخفى ال مراتب

 عندهم أمثلة وهلا تضعيف فيها التضعيف، من نوع فيها وإمنا توثيقا ليست أهنا األئمة كالم يهعل
 وإذا حديثه يُكتب أنه" شيخ" كلمة معناه وهذا السنن رواة أحد وهو مجيل بن الوليد يف قيل مثلما
 مع غريه حديث يف ينظروا وأن غريه حبديث حديثه يقارنوا أن يريدون أهنم معناه" حديثه ُيكتب" قالوا

 مبنكر أتى أنه أم واملتابعات الشواهد يف يصلح هل أو فيه الصحيحة مرتبته إىل يصلوا حىت حديثه
 شيخ نقول هو أننا مبعىن حبديثه حنت  ال" شيخ" قالوا فإذا تعديال، ليست شيخ فكلمة. رواه فيما

 فهي واملتابعات، الشواهد يف حديثه ويصلح حبديثه يُعترب ممن أنه فيها الصواب بل ال حسن وحديثه
 .التجريح ومراتب التعديل مراتب أدىن بني مرتبة

 أراده الذي هلذا تبيني كتبه من مواضع يف وهلم التعديل مراتب أدىن يف جعلها تعاىل اهلل رمحه الذهيب
 هو ليس شيخ هو فقوله شيخ وقال حامت أبو منه مسع": العدين الفضل بن العباس ترمجة يف قال فمثال
 توثيق عبارة هي ما أيضا ولكنها ذلك فيه قال ممن أحدا كتابنا يف أذكر مل وهلذا جرح عبارة

 كالمه هذا "حبجة هو ليس أو حديثه ُيكتب قوهلم ذلك ومن حبجة ليس أنه لك يلوح وباالستقراء
 .العدين الفضل بن العباس ترمجة يف امليزان يف اهلل رمحه

 أعلى من املرتبتني هتني وبني وأدناها التعديل مراتب أعلى من اهلل رمحه احلافظ ذكره ما اآلن فعرفنا
  .أخرى مراتب املرتبتني هتني وبني وأدناها التعديل مراتب
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 يُقبل مبن ُيسم ى املبحث هذا. "اْْلََصح َعَلى َواِحدٍ  ِمنْ  ولو بأسبابها عارف من التزكية وت قبل": قال
 علوم يف رسائل ضمن مطبوع هذا يف كتاب تعاىل اهلل رمحه الذهيب وللحافظ. والتعديل اجلرح يف قولُه

 لنا وضبط والتعديل، اجلرح يف قوهلم يُقبل الذين األئمة طبقات بذكر اعتىن اهلل رمحه ولكنه احلديث
 .اجلرح يف الكالم أيضا فيها يدخل واليت التزكية اهلل رمحه حجر ابن احلافظ

. قوله يُقبل فإنه التزكية أسباب عرف من يعي" بأسباهبا فعار  من" َمن؟ ِمن" التزكية وتُقبل: "قال
 اخلالف إىل إشارة فيه" األصح على" هنا وقوله" األصح على واحد من ولو": ذلك بعد قال وهلذا
 من ومنهم ثالثة يشرتط من ومنهم اثنني يشرتط من منهم ألن تعاىل اهلل رمحهم احلفاظ بني الواقع
 الرواية يف يثبت أنه وغريه اخلطيب اختاره الذي والصحيح العراقي ظاحلاف قال وهلذا أكثر يشرتط
 ومن الشهادات خبالف وتعديله راويه جرح يف ُيشرتط فلم اخلرب قبول يف ُيشرتط مل العدد ألن بواحد
  .والرواية الشهادة بني املقاربة إىل نظروا ثالثة أو اثنني ُيشرتط أنهب قال

 التعديل يوجب وما اجلرح يوجب ما فعرف ُمزكى صارو اب التزكية أن من عرف أسب اآلن عرفنا فإذا
 املتعلقة الفروق بعض الشرح يف تعاىل اهلل رمحه احلافظ وذكر. واحدا كان ولو حىت يُقبل فإنه

 والشهادة العدد فيها ُيشرتط فال احلكم منزلة تنزل التزكية أن بينهما والفرق ": فقال والرواية بالشهادة
 من مستِندة الراوي يف التزكية كانت إذا ما بني يُفصل قيل ولو فافرتقا احلاكم عند دالشاه من تقع
 مبتجه ليس يوجهه أن حاول الذي هذا لكن "متجها لكان غريه عن النقل إىل أو اجتهاده إىل املزكي
 حال وهذا عنه ينقله ما يف كاف هذا فإن غريه قول األئمة من إمام نقل فلو .يشرتطوه مل ألهنم أيضا
 عن كلمة شرحه يف تعاىل اهلل رمحه احلافظ وذكر. والتعديل اجلرح يف مقوهلُ  نُقل الذين األئمة من كثري
 هذا علماء من اثنان جيتمع مل" الرجال نقد يف التام االستقراء أهل من وهو الذهيب قال فقال الذهيب
 اإلشكال من نوع وفيها وقظةامل يف العبارة وهذه "ثقة تضعيف على وال ضعيف توثيق على قط الشأن
 إال التعديل يف يقبل ال بأنه قوال له َحَكْوا ألنه بالنسائي ضيعر   أنه األصح على أعلم واهلل قوله ولعل
 .تعاىل اهلل رمحه حجر بنا احلافظ مقصود فهذا بثالثة،
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 َصَدرَ  ِإنْ  التْعِديلِ  َعَلى م قّدم َواْلَجْرح  ": والتعديل اجلرح بقواعد يتعلق ما سياق يف ذلك بعد قال مث
 اليوم وقبل اليوم الناس من كثريين ألن جدا مهمة نكتة القيد هذا ويف ِ"بِْأْسَباِبه َعاِرفٍ  ِمنْ  م َبيًنا

 ليس الس كت وهذا القطع وهذا ويسكتون الكالم ويقطعون" التعديل على مقدم اجلرح" يقولون
 إذا تعارضا، إذا مىت؟" التْعِديلِ  َعَلى ُمقد م رْحُ َواجلَْ " فقال تقي ده اليت القيود من البد بل بصحيح
 باق والتعديل علم، زيادة ألنه ؟نقد مه ملاذا اجلرح هذا لكن اجلرح نقدم فإننا التعديل مع اجلرح تعارض
 ِإنْ ": احلافظ قال وهلذا نقل فاجلرح -األصل مسألة نظر ففيه وإال هذا التعبري صح   إن - األصل على

 أن فالبد عدالته، ثبتت فيمن يقدح مل ُمفس ر غري كان إن ألنه ملاذا؟ "بِْأْسَباِبه َعاِرفٍ  ِمنْ  ام َبينً  َصَدرَ 
 التعديل، على ُمقد م هو نقول احلالة هذه يف ُمفس را اجلرح وقع فإذا. ظاهرا واضحا ُمفس را اجلرح يكون
 .اهلل رمحه ظاحلاف كالم يف عليه الكالم سيأيت هذا فإن مفس ر غري كان إذا أما

 هذا "يهم صدوق" قالوا إذا "يهم صدوق: "قالوا إذا مثال املفس ر؟ اجلرح أمثلة ماهي تقول قد طيب
 جرح "احلديث مضطرب" ،مفسر جرح "احلديث منكر"، مفسر جرح "احلفظ سيء" مفسر، جرح
 ،مبي نا اجلرح يصدر أن بد   فال مفس ر غري جرح   فهذا "بقوي   ليس" أو "بالقوي   ليس" قالوا فإذا مفس ر
 يشرتط وهل مبهمني يكونا وقد التفسري معىن وهو سببهما تبني   أي نْي مبي  ن َ  يكونا قد والتعديل واجلرح
 يقبالن هل واجلرح الت عديل يف اختُلف" اهلل رمحه العراقي فقال هذا يف العلماء اختلف ال؟ أو يُفس ر ان
 قبل من قال من منهم :أقوال أربعة على مفس رين ال  إ يقبالن ال أو أسباهبما ذكر غري من أحدها أو

 ذلك بعد وهؤالء فص ل من ومنهم معا فيهما منعه من ومنهم معا والت عديل اجلرح يف اإلطالق
 من ولكن صدرك  ثل ي ما فيه جتد أن قل   الن ظرية الد راسة جهة من الباب هذا أن   املهم  . اختلفوا
 .العلم هذا باب لك سينفتح األئم ة كالم يف الن ظر و الت عديل و اجلرح لكتب ومتابعة عملي ة جهة

 من فالبد   بأسبابه عارف من مبي نا صدر إن الت عديل على مقد م اجلرح يقول تعاىل اهلل رمحه فاحلافظ
 يف ويطعن  اجلرح هذا اهلوى بطبيعة يأخذ مث   الت عديل على مقد م اجلرح  يقول الن اس بعض ألن   الن ظر
 ومن فيهم ت كل م الص حيحني يف هلم ُخر ج مم ن حىت   األئم ة بعض ن  أ تعلمون وأنتم ئم ةاأل بعض

 ما املقام هذا يف يذكر أن ينبغي ما ومن الن سائي فيه تكل م قد املصري صاحل بن أمحد ذلك مشاهري
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 اجل رح يف ةحج   إمام وهو الن سائي مثل سبنُ  إذا قيل فإن: " فقال والت وضيح البيان يف العراقي قاله
 أن   الص الح ابن عمرو أبو ذكر كما اجلواب قلنا ؟بذلك قوله يف يوثق فكيف هذا مثل إىل والت عديل

 ذلك أن   ال  طخالس   حبجاب عنها تعمى  صحيحة خمارج الن اظرب اهل مساوئ تبدي  طخالس   عني
 الض عفاء كتابه يف العقيلي    احلافظ ذكر مل ا و.  "أعلم اهلل و بطالنه يعلم لقدح تعم دا مثله من يقع
 أو الكتاب هذا يف تذكرهم و  األئم ة إىل تعمد عقيل يا عقل لك أما أيف الذ هيب   قال املديي ابن علي
 سنة املتوف   العراقي زرعة أيب للحاظ الت وضيح و البيان كتاب يف نظرت إذا و كثري املعنىوهذا هذا يف

 عن خل فإن" قال مث   .الباب هذا يف تدقيق و مناقشة مع املسائل هذه على الكالم جتد ه628
 الت عديل عن الر اوي اجملروح خلى إن قيد هذا اجلرح خلى إن يعي "المختار على مجمل ق بل الّتعديل
 ل، باجملم يسم ى ما هو هذا عدله من هناك أن   على دليل لنا ليس و جر حه من على وقفنا أن نا مبعىن
 مل إذا ألن ه احلافظ قال ملاذا؟ املختار على عارف من صدر إذا الس بب مبني   غري جممال اجلرح قبل
 عندنا يثبت مل إنو فنحن إمجاله من أوىل اجملر ح قول إعمال و اجملهول حي ز يف فهو تعديل فيه يكن
 احلال جمهول يف اجلهالة باب يف معنا مر   كما فيه الت عديل عدم يعي نقبل لن نقبله لن  اجلرح هذا

 .الر جال مبعرفة يتعل ق مبا الن افع املبارك الكتاب هذا تعاىل اهلل رمحه احلافظ ختم مث   العني وجمهول

َيت ه ، اْسم ه   َوَمنِ  اْلم َكن َّْيَن، َوَأْسَماءِ  اْلم َسمِّيَن، ك َنى َمْعرَِفة   اْلم ِهمِّ  َوِمنَ  ":  فصل فقال   َوَمنِ  ك ن ْ
َيِتِه، ِفي اْخت ِلفَ  َيت ه   َوافَ َقتْ  َوَمنْ  ن  ع وت ه ، َأوْ  ك َناه   َكث  َرتْ  َوَمنْ  ك ن ْ  َأوْ  بِاْلَعْكِس، َأوْ  أَبِيِه، اْسمَ  ك ن ْ

َية   ك ْنيت ه    اْسم ه   ات ََّفقَ  َوَمنِ  اْلَفْهِم، ِإَلى َيْسِبق   َما َغْيرِ  ِإَلى َأوْ  ، أَبِيهِ  َغْيرِ  ِإَلى ن ِسبَ  َوَمنْ  ، َزْوَجِتهِ  ك ن ْ
 . َعْنه   َوالرَّاِوي َشْيِخهِ  اْسم   ات ََّفقَ  َوَمنِ  َفَصاِعًدا، َشْيِخهِ  َوَشْيخِ  َشْيِخهِ  اْسم   َأوْ  ، َوَجدِّهِ  أَبِيهِ  َواْسم  

 اْلَقَباِئلَ  ِإَلى َوتَ َقع   ، َواْْلَْنَسابِ  ، َواْْلَْلَقابِ  ، َواْلك َنى َواْلم ْفَرَدِة، اْلم َجرََّدِة، اْْلَْسَماءِ  َوَمْعرَِفة  
 ااْلت َِّفاق   ِفيَها َويَ َقع   َواْلِحَرِف، الصَّناِئعَ  َوِإَلى. رَةً م َجاوَ  َأوْ  ، ِسَكًكا َأوْ  َضَياًعا َأوْ  ِبَلًدا، ْوطَاِن،َواْْلَ 

  .أَْلَقابًا تَ َقع   َوَقدْ  َكاْْلَْسَماِء، َوااْلْشَتَباه  
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ْخَوةِ  َوَمْعرَِفة   ِف،بِاْلَحلْ  َأوْ  بِالرِِّق، َأْسَفِل، َوِمنْ  ،َأْعَلى ِمنْ  اْلَمَواِلي َوَمْعرَِفة   َذِلَك، َأْسَبابِ  َوَمْعرَِفة    اْْلِ
     َواْْلََخَواتِ 

 َوَسَماِعِه، َوَعْرِضِه، اْلَحِديثِ  ِكَتابَةِ  َوِصَفةِ  َواْْلََداِء، التََّحمُّلِ  َوِسنِّ  َوالطَّاِلِب، الشَّْيخِ  َآَدابِ  َوَمْعرَِفة  
   اْْلَْطَرافِ  َأوْ  اْلِعَلِل، َأوْ  اْْلَبْ َواِب، َأوْ  اْلَمَسانِيِد، َعَلى ِإمَّا َوَتْصِنيِفِه، يِه،فِ  والرِّْحَلةِ  َوِإْسَماِعِه،

 ِفي وَصن َّف وا اْلَفرَّاِء، ْبنِ  يَ ْعَلى أِبي الَقاِضي ش ي وخِ  بَ ْعض   ِفِيهِ  َصنَّفَ  َوَقدْ  اْلَحِديِث، َسَببِ  َوَمْعرَِفة  
 م تَ َعسِّرٌ  َوَحْصر َها ، التَّْمِثيلِ  َعنِ  م ْستَ ْغِنَيةٌ  الت َّْعرِيِف، ظَاِهرة   َمْحٌض، نَ ْقلٌ  َوِهيَ  اْْلَنْ َواِع، َهِذهِ  َغاِلبِ 

  .َمْبس وطَاِتَها َلَها فَ ْلت  َراِجعْ  ،

 ".ه وَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َواْلَهاِدي، اْلم َوفِّق   َواللَّه  

 وحصرها" قال اهلل رمحه احلافظ الظ اهر هو ذاه مستقال   درسا هذا سنجعل أن نا اعلم اهلل و الظ اهر
 إىل ماس ة احلاجة لكن و الش رح  هذا يف هذا أفعل أن أريد كنت و  "مبسوطاهتا هلا فلرتاجع متعس ر
 الدرس يف شاء إن لكم سأذكر البخاري يف الواقعني كالر واة احلديث رواة بعض  به يتمي ز ما معرفة
 رمحة عليه مقبل شيخنا من استقدناه مم ا  الر واة هؤالء مني ز كيف بالبا هذا يف الفوائد بعض القادم
ا العلم أهل من غريه ومن  اهلل  هذا على  خفيفة تعليقات سأعل ق كنت قد و مهم ة مسائل ألهن 

 اخلامس الدرس متام ليكون درسا زدنا إذا شيئا خنسر لن و به ستعم   الفائدة أن   أستعيد لكن املوضع
 .أمجعني صحبه و آله على و حمم د نب ينا على اهلل صل ى و أعلم اهلل و ن خبةال ختم يف عشر

 :اْلسئلة

 اعتبار على األصل هذا يف وتعق به عليه فرد   اجملرحني، جبرح حيت  أنه( الصوت انقطاع) :١السؤال
 .هلوىا منطلق من فيها انطلق أنهب وقال يقررها اليت القاعدة هذه ونقض. التعديل على اجلرح تقدمي

 فقط؟ باحلديث خاصة والتعديل اجلرح قواعد هل يقول هذا :٢سؤالال
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 أو بدعة من تعديال أو جرحا أوجب ما كل يف بل فقط باحلديث خاصة ليست ال، :جوابال
 بعض فيها خل ط املسألة وهذه. الصور بعض يف املفارقة تحصل قد لكن ذلك، شابه ما أو شهادة

 يف ولكن فيها، مراجع إىل أحيلكم حىت أئمتنا عند موجودة تليس عصرية مسألة وهي العصريني،
 الصدور يثل  ما احلريب فاحل على اهلل حفظه املدخلي هادي بن ربيع العالمة الشيخ وردود مناقشات

 .التعديل تعارض إذا مفس ر جرح هناك يكون أن بد ال جهة من ويعي. املسألة هذه تقرير يف

 مراتب أدىن يف" الشيخ" لكلمة األئمة لفظة مسألة يف إيضاح ةزياد منكم نريد يقول :٣سؤالال
 التعديل؟

 ال أهنم العلم أهل من غريه كالم وهذا الذهيب احلافظ كالم يف لكم ذكرت كما يعي :جوابال
 أيضا يعتربوهنا ال أهنم كما صرحيا جترحيا يعتربوهنا ال شيخ بأنه الرواة من راو يف األئمة قول يعتربون
. واملتابعات الشواهد يف صاحبها فيصلح فيها يُتوسط اليت املراتب من هي وإمنا بصاحبه، ت حيُ  تعديال
 .اهلل رمحهم األئمة من مجع قرره الذي هذا

 يف جندها اليت والتعديل اجلرح ألفاظ علمكم، يف وبارك[ وإليكم] إليكم اهلل أحسن يقول :٤سؤالال
 ما منها ينتقون وحديثا قدميا والتعديل اجلرح ماءعل أن حبيث ومعينة حمددة هي هل احلديث كتب
 الرجال؟ على ثنياحملد وكالم ألفاظ وتتبع باستقراء مجعت أهنا أم ما، رجل وصف يناسب

 علم والتعديل، اجلرح ألفاظ. الدرس هذا ويف املوضع هذا يف جدا ومهم مهم سؤال هذا :جوابال
 من والباطل احلق ظهور بداية مع أهناب نقول أن نستطيع قدمية، بدايته أن شك ال والتعديل اجلرح
: عباس ابن قال كما عندما بي نة ظاهرة صارت أهنا إال والسالم، الصالة عليهم والرسل األنبياء عهد
 كنا إنا": قال إليه، يلتفت وال حيد ث العدوي كعب بن ُبشري كان ملا "والذلول الصعب الناس ركب"
 جاء كما- الفتنة وقعت فلما أعناقنا إليه اشرأبت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول الرجل حدث إذا

 يف الكذب ووقع للقصص الناس جلس فلما. "رجالكم لنا مس وا قالوا -السلف من طائفة عن أيضا
 القصاصني بعد ذلك أعقب مث تعمد، بغري أو تعمدا إما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث
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 األعمى التعصب جاء مث الكذب وانتشر الطوائف، سائر مث القدرية مث والشيعة كاخلوارج البدع ظهور
 اجلرح علم وبروز لظهور املوجبة األسباب فظهرت يقولون، كما بلة الطني فزاد املذهيب والتقليد
 على التابعني أتباع مث التابعني مث الصحابة رأسهم وعلى تعاىل اهلل رمحهم األئمة فكان. والتعديل
 قوله يُعتمد من ذكر" وهو أال الدرس يف إليه أشرت الذي الكتاب يف الذهيب فظاحلا ذكرها طبقات

 بالتوبيخ اإلعالم" كتابه يف زمانه إىل اهلل رمحه السخاوي احلافظ بعده كم لها مث ،"والتعديل اجلرح يف
 يف أشرتُ  والتعديل اجلرح يف ألفاظ حصلت الطبقات تلك يف قوهلم يُقبل من فذكروا" التأريخ ذم   ملن

 يف وإما اجلرح يف إما األئمة مجيع يستعمله أنه مبعىن استعماله، على متفق هو ما منها أن إىل الدرس
 ،"الناس أوثق" ،"الناس أثبت" ،"ثبت ثقة" ،"ثقة ثقة" ،"ثبت" ،"ثقة: "قوهلم فمثال. التعديل

 تشاهبها ألفاظ ناكه. العلم أهل بني ذائعة منتشرة مستعملة للتعديل ألفاظ هذه كل" الناس أصدق"
 معني بن حيىي عند" ثقة" بأهنا" به بأس ال: "معني بن حيىي قول لكم ذكرت كما األئمة هؤالء عند
 اجلرح ألفاظ من ألفاظا هناك فإن اجلرح باب يف وكذلك. ذلك على اإلمجاع العراقي حكى كما
 سي ئ" و" ضعيف" و" وض اع" و" دجال" و" الناس أكذب" و" كذاب" ك  األئمة هؤالء بني مط ردة
 هبا ينفرد ألفاظ تقع األلفاظ هذه بني. املشهورة األلفاظ هي هذه كثرية،" شيء حفظه يف" و" احلفظ
 فيها تصرفاهتم إىل ونُظر كالمهم من مُجعت األلفاظ هذه اجلرح، يف وإما التعديل يف إما األئمة بعض
 يُقبل فيمن وإما التعديل يف وإما اجلرح يف إما مراتب يف ونُ ز لت استعملوها اليت األلفاظ عن وُأجيب

 يف احلمد وهلل مدروسة وهي. به االعتبار يف حديثه ُيكتب ال من أو به االعتبار يف حديثه ُيكتب أو
 كتب لقراءة العلم طالب انربى وإذا املصطلح، كتب يف الرجال، كتب يف احلديث، أهل كتب
 احلافظ السيوطي، احلافظ الباب، هذا يف عناية هلم فإن حجر ابن احلافظ مثال، الذهيب احلافظ

 هبذه يتعلق فيما اليقني برد إىل يصل فإنه اجلميع، اهلل ورحم أيضا تعاىل اهلل رمحه املعلمي السخاوي،
 .هبا أرادوه ما ويعرف يستعملوهنا اليت األلفاظ

 الشأن ليس مثال، يعي  ،املعاين أدق إىل منها وصلوا و وتتبعوها األلفاظ هذه استقرأوا األئمة فهؤالء
 ليس يقول ومرة بقوي ليس مرة يقول مثال النسائي قول نوافق، ال أو هذا على نوافق أننا اآلن
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 ليس قوله بني فرق هناك يقولون مجيعا، اهلل رمحهم مقبل شيخنا وكذا تعاىل اهلل رمحه املعلمي بالقوي،
 ىسد منهم تذهب ومل فيها ونظروا العبارات هذه يف دققوا أهنم هذا من الشاهد بالقوي، وليس بقوي

 أن كما الرواة، هؤالء يف األئمة هؤالء كالم مجع وإىل التتبع وإىل اإلستقراء إىل راجع كله وكالمهم
 الراوي هذا عن يسألون أحيانا يعي  الراوي، هذا أحاديث إىل راجع والتعديل اجلرح يف علمهم مدار

 الثقات حبديث ويقابلونه حديثه يف ينظرون كانوا ألهنم عليه أحكم فكيف حديثه أعرف ال فيقولون
 .به ويعتربون فيه ينظرون ويعي

 وجزاكم مفسرا جرحا أعرفه ال فالنا العلماء أحد قول يعترب هل إليكم، اهلل أحسن يقول: ٥ السؤال
 خريا اهلل

 إمنا ألنه احلديث يف وال القدمي يف ال القول هبذا يقول أحدا أعلم وال مفسرا جرحا ليس ال،: الجواب
قرأت ووقفت عليه من   فيما وهلذا غريه عند معروفا يكون وقد فقط، هو عنده اجلهالة حيز إىل خيرجه

 فيأيت أعرفه ال يقول االعتدال ميزان يف مثال تعاىل اهلل رمحه الذهيب كالم األئمة شيء كثري جتد أن 
 يف أو أحيانا الفتح يف حىت أو التهذيب كتاب يف أو اللسان كتابه يف اهلل رمحه حجر ابن احلافظ

 وفالن وفالن حيىي مثل عرفه قد يقول مث شديدا تعقبا ويتعقبه الذهيب عن هذا ويذكر احلبري التلخيص
 البن تعقباته ويف ،الذهيب من يقع اهلل، رمحه أيضا الذهيب من يقع وهذا  تعرفه، ال أن يضره فما وفالن
 على شيء، على يتعقبه  عدي، البن الكامل كتاب يف الكامل يف تتعقبا له فإن الكامل يف عدي
 إذا الغالب يف أقصد، طبعا العراقي الذهيب، واحلافظ العراقي بني مثال، لك سأضرب. مثال الرواة أحد

 النظم، صاحب العراقي، الفضل أيب ابن يعي ،بناال الولد زرعة أبو يعي الدروس، هذه يف أطلقته
 لني، وفيه احلديث صاحل الذهيب قال الكويف، إمساعيل أبو الِكندي، سلمان بن ريبش ترمجة يف مثال
 هي طبعا مستنده، أو مسنده الذهيب لنا يبني مل إن قلت يقول، الذهيب هذا خبطي، وجدته هكذا
 فيه، تكلم أحدا أر ومل وغريهم والعجلي وحيىي أمحد وثقه فقد منه يقبل ال الكتاب، يف كذا مكتوبة
 إمساعيل ابن مبشر ترمجة يف كذلك .الِكندي سلمان ابن بشري ترمجة يف والتوضيح البيان من هذا

 فيه ُتكلِّم وقال الذهيب، يعي من؟ امليزان، صاحب أوردهم قال موالهم الكندي إمساعيل أبو احلليب،
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 كثرية ئرنظا له وهذا. مأمونا ثقة كان سعد بن حممد قال وقد غريه أورده أحدا أر مل قلت حجة، بال
 .كثرية أمثلة هلذاو  فيه قدحا ليس هذا فإن حمدثا العلماء من عامل يعرف مل فإذا

 التعديل؟ وجود مع مبهما، اجلرح كان إذا نصري ماذا إىل يقول: ٦ السؤال

 مل اجملرح أن مبعىن التعديل وجود مع جممال اجلرح كان إذا جممل؟ يعي" مبهم"   ب تقصد ماذا: الجواب
 هذا على املعدل هذا اضطلع إذا اجلرح، هذا على املعدل طلعاض إذا التعديل، على نبقى فإننا يبني
 الذي املسلك هو وهذا. به جرحه الذي اجلرح هذا لنا يفسر حىت تعديله على نبقى فإننا اجلرح
 كثري على" والتوضيح البيان" كتابه يف زرعة أبو العراقي احلافظ أجوبة يفو احلفاظ من كثري يسلكه

 أنه هذا يف وتوسعه عجائبه من أن لكم وذكرت مفسر غري جرح هذا ويقول يأيت الرواة، به جرح مما
 عليه قيوافَ  ال وهذا مفسر غري جرح وهذا قال نظرا، فيه بأن الرواة، بعض يف البخاري كلمة ذكر ملا

 .اهلل رمحه العراقي

 

 مع مقارنة عددا أكثر اجلرح رجال عدد وكان وتعديل جرح واحد راو يف اجتمع إذا يقول: ٧ السؤال
 باجلرح؟ هل يؤخذ، بأيهماف مثال معدل وواحد جمرحني رجال سبعة مثال التعديل رجال

 وإمنا والقلة بالكثرة يقولون ال والتعديل، اجلرح يف االختالف باب يف ميزانا ليس هذا ال: الجواب
 مبعىن القاعدة، هذه إىل يرجعون رتجيح،ال يف إليه يرجعون الذي هذا عدمه، أو املفسر باجلرح يقولون

 الذهيب، عند وخصوصا الرجال كتب يف ستقرأ عندما مناقشات وهناك جرحه ويبني جرحه يفسر أنه
 اسم أذكر ال التهذيب تقريب التقريب، تراجم يف معي مر مما بل حجر، ابن واحلافظ الذهيب بني

 من كبري مجع وثقه مسلم رجال من وهو هالةباجل رجل على حكم التقريب يف احلافظ أن اآلن الراوي
 األمساء، يف واالشتباه األغالط هذه ومثل األوهام هذه مثل فتحصل أحد، فيه يقدح ومل األئمة
 على أو رجل على احلكم يف اليقني برد إىل يصل أن أراد إذا فيما القول وحيرر يبحث العلم فطالب
 .حديث
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 بعضهم يف األقران كالم معرفة ضابط هو ما فيكم، كوبار  إليكم اهلل أحسن يقول،: ٨ السؤال
 يروى؟ وال يطوى األقران كالم يكون ومىت البعض

 ما أوضح من هذا يف واألمر الباب هذا يف الكتب فيها صنف اليت املسائل من املسألة هذه: الجواب
 ويقع األقران بني يقع أنه اجلرح، باب يف وخصوصا والتعديل اجلرح من يقع فيما الغالب ألن يكون
 اإلمام كالم من كثري يف هو كما يعدله أو فيجرحه الراوي هذا اجلارح هذا فيعرف املتعاصرين بني
 فيما واقع اجلرح يف األئمة كالم من كثري البخاري، وكالم املديي ابن وكالم معني بن حيىي وكالم أمحد
 عن ذواألخ السن يف تقاربوا الذين مبأهن األقران احلافظ ذكره ما ىعل ضبطنا وقد األقران فيه يسمى
 تكلم الرواة من أفرادا رأوا ملا ،انتبهوا األئمة، بعض استعملها القاعدة وهذه األقران، هم هؤالء الشيوخ
 وابن الطربي مع دداو  أيب ابن ومثل ذئب أيب ابن مع مالك مثل حجة، بدون بعض يف بعضهم
 صاحل ابن أمحد ومثل  منده، ابن مع نعيم أيب مثلو  الباب، هذا يف حيضرين ما اآلن فسأذكر صاعد،
 مالك وكذلك  املتعاصرين، يف األشياء هذه على وقفوا فلما نظائر، أيضا وهلذا النسائي مع املصري

 األفراد، وهدة املواضع هذه أو النوازل هذه ارأو ملا  السري، صاحب يسار ابن إسحاق بن حممد مع
 حبق فيه تكلم الذي اجلرح من كثري د  فرُ   القاعدة، هذه غلتاستُ  ذلك بعد مث  القاعدة، هذه ذكروا

 يف العلماء من عامل تكلم إذا بعضهم فصار والنكد اجلهل عصر عصرنا يف العصر، هذا يف وخصوصا
 هذا يدرك أن ميكن وال الكثري الشيء املفاوز من بينهما يكون ورمبا األقران من هذا قالوا شخص
 السماع فيه له يصح أو فيه يصح الذي الوقت يف الشيوخ من املتكلم هذا أدركه من  فيه املتكلم
 مل املوضوع هذا يف كتب ممن وكثري اهلوى من نوع القاعدة هذه يف فدخل أقران هؤالء فيقولون ممنه
 يف املتكلمني من كثريا أن اجلواب يف أطلت رمبا، ولذلك لك قدمته مما املسألة بسط مسألة إىل ينتبه
عمن أخذوا العلم معهم وقبل منهم ذلك ألهنم  أقراهنم عن معاصريهم عن تكلموا لتعديلوا اجلرح

ال هذا قالوه يف حوادث ويف أشياء معينة مل تقم تكلموا حبجة ومل يقولوا كالم األقران يطوى وال يروى 
منه  مل تقم احلجة من اجلارح على جرحه هلذا الراوي وهم يعرفون هذا الذي تكلم فيه ومل يقبلوه

ود  وهلذا مثال أبو بكر ابن أيب داوأحيانا قد ال يكون من األقران مثلما تكلم العقيلي عن ابن املديي
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ه ، هذا أبو بكر بن 013نة امسه عبد اهلل بن سليمان بن األشعث صاحب كتاب املصاحف املتوف س
وليس كتاب تعديل  جرحاب كت إيش؟ ود ذكره الذهيب يف امليزان ملاذا؟ طبعا كتاب امليزان كتابأيب دا

مضنة اجملروحني فيه يعي ال يذكرون من عدل من وثق ال يذكر يف امليزان وال يف لسانه وال لكامل ابن 
عدي فذكره الذهيب رمحه اهلل وملا ذكر ما تكلم فيه ما ذُكر عن أبيه أنه تكلم به فيه وما ذكر عن ابن 

 لذهيب كلمة عجيبة قال "وإمنا ذكرته هنا ألنزهه"صاعد وما ذكر عن ابن جرير الطربي قال احلافظ ا
معىن أنه يدافع عنه ليس هذا موضعه فالشاهد من الكالم أن هذه املسألة فيما يقال كالم األقران 

اهلل لقد استغلها يف هذا العصر كثري من أهل األهواء وإذا تكلم العامل الراسخ الكبري تيطوى وال يروى 
وى وال يروى وهذه قالوا هذا كالم األقران يطم من رؤوس الضالل اجلهبذ اجلبل يف أحد رؤوسه

األشياء يف النقوس وهذا من طبيعة احلسد وهذا من التنافر الذي قد يقع بني بعض العلماء وهذا 
 مسعناه كثريا نسأل اهلل العافية والسالمة

كل من فسر جرحه   السؤال : هل صحيح أن يقال اجلرح املفسر البد أن يكون معتربا يعي أنه ليس
 يؤخذ به 

اجلواب: ال هذا مفسر مبعىن أنه يصدر من عارف بأسباب اجلرح مث املستمع له ينظر أن هذا من 
قد بعض األئمة يف جترحيهم لبعض الرواة بسبب أشياء ليست جرحا انتُ قد أسباب اجلرح وإال فعال 

صا أو يتكلم يف شخصا أغضبه مثلما وقع لشعبة مع أيب الزبري قيل هو رجل آخر ملا رآه يسب شخ
ومثل ما ذكر يف أشخاص آخرين وإن كان اجلرح من حيث اللفظ مفسرا لكن مازال األئمة ينظرون 

 فيه 

من احلديث تتجاوز السؤال : يقول أن مراتب الطعن يف الراوي عشرة لكن بعد ذلك تعرفنا على أنواع 
 رتبة العشرة فنرجوا أن تبينوا لنا حفظكم اهلل باختصار كل م

اجلواب: أنت عندك إشكال كبري تحتاج إىل أن تراجع املنت من أوله إىل آخره لكن أقول لك إمجاال 
يعي كيف أشرحها لك ليس هناك تالزم بني ليس هناك تالزم بني أسباب الطعن وألقاب احلديث 
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لحديث أسباب الطعن العشرة يف الراوي وبني ألقاب احلديث يعي ال يلزم أن يكون هناك لقب ل
يرجع إىل واحد من العشرة ال هذا ليس بصحيح وال قائل فيه وهلذا ذكرنا يف أول الدروس أن احلازمي 
أوصل أنواع احلديث إىل مئة نوع وابن امللقن يف التذكرة أوصلها إىل مثانني وابن الصالح اقتصر على 

السيوطي  ،لصالحمخسة وستني، احلافظ بن حجر وعد بأنه سيكملها إذا انتهى من كتاب ابن ا
لقب احلديث مثال املوضوع بني راوي و أوصلها إىل مخس وتسعني فما هناك تالزم بني الطعن يف ال

 خل فيه الكذاب واملتهم بالكذب والوض اع كل هؤالء يدخلون يف هذايد

 الشيخ املعدل فهل تسقط تزكية الراوي ل أحد الرواة مث جرح د  السؤال : هل إذا عُ 

ألسدي، اإلمام الذهيب رمحه اهلل يف ترمجة موسى بن لبعض األئمة مثلما وقع من ا اجلواب: هذا وقت
أبا سلمة للني فيه ولكن لقول ابن املنقري قال رمحه اهلل "قلت مل أذكر  التبوذكيإمساعيل أبو سلمة 

" وكذلك مل يقبلوا خراش فيه صدوق وتكلم الناس فيه قلت نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي
  .مبثل جرح األسدي أبو الفتح األسدي وقالوا بأنه يشذ ويأيت باملناكري فيما يتعلق باجلرح

 السؤال : يقول ممكن تحيلونا إىل كتاب مبعرفة معىن ألفاظ اجلرح للعلماء املتقدمني بارك اهلل فيكم 

رح اجلواب: أحلتكم، كتب اجلرح والتعديل كلها على هذا فيها يف آخر الكتب مباحث يف اجل
كتاب اجلرح والتعديل لعبد العزيز بن عبد اللطيف الكتاب املشهور ضوابط يف اجلرح والتعديل  

والتعديل فيه شيء من هذا هناك كتاب لقاسم علي سعيد امسه مباحث يف علم اجلرح والتعديل هناك  
وطبعا مع هناك كتاب ألحد املعاصرين كتاب ال حيضرين اسم مؤلفه امسه شرح ألفاظ اجلرح والتعديل 

احلذر من بعض املعاصرين فإهنم يلوون بعض األلفاظ مل أذكر اسم الكتاب وهو يف احلقيقة كتاب 
مهم بالنسبة من أراد التعرف عليها من كتب الباحثني املعاصرين نسيت اسم الكتاب على األقل 

ل حال لعلي سأذكره لكم أو اسم مؤلفه هو رجل يف امسه سالمة أو السالمة أو ما شابه ذلك على ك
إذا ذكرت امسه ذكرته لكم إن شاء اهلل تعاىل يف مناسبة أخرى نعم نعم اسم الكتاب "لسان احملدثني" 
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درس لكنها حملمد خلف سالمة هذا الكتاب كتاب مهم لكن يف نفسي شيء من بعض املواضع  مل ت
 أيضاً تحتاج إىل دراسة.

م وصلى اهلل على نبينا حممد على آله وصحبه هبذا القدر سنكتفي إن شاء اهلل وإىل األسبوع القاد
 إىل يوم الدين واحلمد هلل.وسلم تسليما كثريا 


